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Resumo: O presente artigo procura compreender de que maneira os diversos países da
América Latina aparecem nos jornais, tendo como enfoque a cobertura internacional. Como
metodologia para o estudo, foi usada a análise de enquadramento noticioso individual,
amplamente empregada em estudos de conteúdo midiático. Durante um mês, foram analisadas
notícias de três jornais de circulação mundial: El País, da Espanha; The Guardian, do Reino
Unido; e The Washington Post, dos Estados Unidos da América. A partir da hipótese de que
países latino-americanos aparecem pouco, e quando são noticiados na cobertura jornalística
de países de maior desenvolvimento socioeconômico, na maioria das vezes são evidenciados
como locais empobrecidos e marginalizados, tem-se a interpretação de que a causa para tal
problema nada mais é do que uma consequência do contexto social. A origem deste debate
está na herança cultural de períodos coloniais e nos estereótipos que estes países avançados e
desenvolvidos mantêm, até os dias atuais, sobre os países outrora dominados por eles,
impondo uma condição de eterna “solidão” para a América Latina.
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1. Introdução

O homem aprendeu a se comunicar desde os primórdios através de gravuras rupestres

e posteriormente evoluíram para a fala e para a escrita. Desde então, as conversações nunca

deixaram de se adaptar e evoluir. Foi através da comunicação que a sociedade tomou o poder
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de dialogar e se expandir. Quando a Imprensa assume esse papel, a democratização do

conhecimento é idealizada.

A partir do século XIX, as chamadas “Agências Transnacionais de Notícias” tomaram

as rédeas midiáticas e nunca mais as abandonaram. Essas agências têm a função de definir

seleção de notícias com suas próprias redes e dispará-las para as grandes empresas da mídia.

Não é necessário realizar grandes esforços para notar que tais agências possuem o poder de

abraçar e privilegiar territórios com a mesma capacidade de esquecer e preterir outros, não por

falta de espaço, mas sim por interesses.

As três principais agências transnacionais de notícias são: Agence France-Presse

(AFP), situada na França, a Associated Press (AP) dos Estados Unidos e a agência britânica

Reuters. Coincidentemente em regiões privilegiadas do planeta que se beneficiam de tal

controle. Nesse cenário, a América Latina é colocada em um banco de espera, aguardando sua

vez de ser notícia, o que só acontece de acordo com os interesses das agências ou com a

magnitude do desastre da região que será noticiado: terremotos, golpes de estado, assassinato.

A América Latina só é atendida e lembrada quando marginalizada.

Neste artigo, a visibilidade da América Latina na mídia é destrinchada

intencionalmente com enfoque em jornais de circulação mundial, veículos da América do

Norte e Europa, que só enxergam o ‘mundo’ como o hemisfério norte planisférico. Tais

jornais repetem as mesmas pautas e antepõem os mesmos países desenvolvidos, gerando a

“circulação circular da matéria” e a criação de estereótipos, até os dias atuais, de que os países

da nossa região são e sempre foram violentos, corruptos e inimigos das nações que os

colonizaram. A justificativa de tal problema, os estereótipos generalizados, seria uma

consequência do contexto social e da herança cultural do período colonial da América Latina.

O objetivo deste trabalho é pontuar a solidão imposta sobre a América Latina, com

base nas matérias negativas e em estereótipos pejorativos encontrados nos jornais analisados,

que apresentam a região com óculos de jornalistas de países europeus e norte-americanos e

que reciclam sempre a mesma forma de apresentar as pautas latinas. No decorrer do texto,

será apresentado um contexto histórico da solidão da América Latina, a definição de

estereótipos e a análise de enquadramento feita com os jornais El País, The Guardian e The

Washington Post, jornais situados em regiões consideradas prioritárias pela mídia.
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2. Metodologia

Em primeiro lugar, três jornais internacionais foram escolhidos com base em sua

grande circulação em seus países originais, a existência de edições online amplamente

acessadas, seu reconhecimento internacional e a credibilidade das informações noticiadas.

Além disso, os veículos analisados são do Hemisfério Norte, especificamente da América do

Norte e da Europa, porque buscamos a visão desses lugares sobre a nossa região. Optamos

pelo The Washington Post, dos Estados Unidos, pelo The Guardian, do Reino Unido e pelo El

País, da Espanha; todos países que desenvolveram papéis fundamentais na colonização da

América Latina.

A análise foi feita durante um mês, do dia 16 de janeiro ao dia 16 de fevereiro de

2022, através da empresa canadense de distribuição de jornais digitais PressReader.

Recorrendo à plataforma, foram lidas todas as notícias que mencionaram países da América

Latina, durante o período estipulado, nos três jornais selecionados. Nós observamos o caráter

das notícias publicadas, se eram positivas ou negativas, quais os países mais mencionados e

como eram mencionados. O objetivo era compreender como a América Latina é representada

nesses veículos, quais os estereótipos e pré-conceitos que existem fora da região e que acabam

contribuindo com a xenofobia, com o racismo, com ideia de região subdesenvolvida e quintal

da América do Norte (BARBOSA, 2005).

Nos baseamos na análise de enquadramento descrita por Plínio Leal em seu artigo

Jornalismo Político Brasileiro e a Análise do Enquadramento Noticioso (LEAL, 2006), no

qual há um resumo das teorias de enquadramento midiático, individual, com variáveis

dependentes ou independentes. Sendo assim, optamos por um enquadramento individual, no

qual escolhemos o que seria interpretado e como, com variáveis independentes, cujo foco são

os efeitos do enquadramento (SCHEUFELE apud LEAL, 2006) ou seja, os estereótipos

negativos apresentados continuamente pela mídia internacional.

Além disso, adotamos o conceito de estereótipo do autor Walter Lippmann em seu

livro Opinião Pública. Para o autor, os estereótipos são reflexos dos “códigos morais,

filosofias sociais e agitações políticas” (LIPPMANN, 2008, p. 86) que uma sociedade adota

no decorrer de seu desenvolvimento. Neste artigo, os estereótipos analisados são aqueles

empregados pela mídia internacional, representada pelos jornais The Post, The Guardian e El

País, sobre a América Latina. E o que será analisado é como os jornais escolhidos relatam um
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evento, ou fato, e como transfiguram esses eventos de acordo com suas concepções sociais e

culturais (LIPPMANN, 2008).

3. Contexto Histórico da América Latina

Na história da América Latina há diversas interferências externas que afetaram sua

formação nos âmbitos político, econômico e social. Essa característica, trilhada desde a

chegada dos europeus durante a colonização, fez com que a América fosse sempre percebida

como “o outro” em relação às potências hegemônicas mundiais, lideradas por países de

grande desenvolvimento, com elevado padrão de renda, bons indicadores sociais e de

desenvolvimento humano, as antigas metrópoles do continente europeu.

Para comparação, podemos tomar como base o fim do século XV, com o início da

colonização européia em solo sul americano. Segundo Eduardo Galeano (1985, p. 28) “Com

tiros de arcabuz, golpes de espada e sopros de peste, avançavam os implacáveis e escassos

conquistadores da América. É o que conta as vozes dos vencidos [...]”. O subtítulo deste

trecho já exemplifica a forma como os colonizadores chegaram à América Latina: “Como

Porcos Famintos, Anseiam Pelo Ouro”, carregando o desenvolvimento das criações

renascentistas em suas embarcações, e massacrando a população nativa com doenças.

Com a consolidação da dominação colonial como um sistema global e hegemônico,

houve o encobrimento da identidade cultural do Novo Mundo, apoiando-se na classificação da

população de acordo com a raça a qual pertenciam. Assim, uma superioridade europeia foi

estabelecida, fundamentada na ideia de que os indivíduos biologicamente diferentes dos

brancos eram de etnias inferiores e precisavam ser educados. O sentido moderno da

classificação por raça dos seres humanos não tinha uso conhecido até a colonização das

Américas, e contribuíram para a formação dos estereótipos dos povos latinos, perpetuados até

hoje.

De acordo com a teoria de Lippmann (2008, p. 86), os estereótipos podem ser a

essência de uma tradição e a afirmação de uma posição na sociedade, o que explica porque os

europeus não estavam interessados em questionar suas concepções acerca das culturas

coloniais: seus preconceitos afirmavam que eram mais desenvolvidos, mais inteligentes e

podiam impor sua religião e língua sobre aqueles que eram diferentes. Os estereótipos

europeus iam ao encontro com seus “gostos, hábitos e opiniões” (LIPPMANN, 2008).
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Sob o mesmo ponto de vista, a supremacia europeia acontecia também no campo

intelectual. Todo o conhecimento oriundo da Europa era considerado científico, racional e

superior, enquanto o que era produzido por outros povos era tido como inferior e não racional.

Desta forma, usando a violência para justificar a apropriação da terra e a exploração de mão

de obra, o colonizador estabelece suas crenças e valores como universais e os impõem aos

povos da América Latina, destruindo o mundo dos colonizados. A sociedade latino-americana

estruturada e operada como colônia contribuiu com a visão eurocêntrica do mundo, ou seja, a

centralidade e superioridade da civilização europeia sobre as outras civilizações do mundo.

A exploração dos povos deu-se em várias dimensões, impondo o silenciamento e a

exclusão de outros conhecimentos além do europeu, principalmente das culturas da América

do Sul, marginalizadas nesse processo. Esse cenário formou um padrão de poder que foi

espalhado pelo resto do mundo e marca esta região como inferior até a atualidade.

Como afirma Edgardo Lander (2005, p. 10), após a chegada dos colonizadores,

começaram alguns processos que moldaram o contexto histórico como conhecemos hoje.

Nesse trecho, o autor dialoga que:

Com o início do colonialismo na América inicia-se não apenas a organização
colonial do mundo, mas – simultaneamente – a constituição colonial dos saberes,
das linguagens, da memória e do imaginário. Dá-se início ao longo processo que
culminará nos séculos XVIII e XIX e no qual, pela primeira vez, se organiza a
totalidade do espaço e do tempo – todas as culturas, povos e territórios do planeta,
presentes e passados – numa grande narrativa universal. Nessa narrativa, a Europa é
– ou sempre foi – simultaneamente o centro geográfico e a culminação do
movimento temporal. Nesse período moderno primevo/colonial dão-se os primeiros
passos na articulação das diferenças culturais em hierarquias cronológicas e do que
Johannes Fabian chama de a negação da simultaneidade. Com os cronistas espanhóis
dá-se início a massiva formação discursiva de construção da Europa/Ocidente e o
outro, do europeu e do Índio, do lugar privilegiado do lugar de enunciação associado
ao poder imperial. (LANDER, 2005, p. 10).

Sendo assim, a colonização das Américas estabeleceu a Europa como modelo para o

resto do mundo, com a superioridade do homem branco, dotado de uma estrutura

biológica/racial diferenciada. A visão eurocêntrica, consequentemente, trouxe a exclusão de

povos e culturas diferentes.

3.1.        Novos padrões de esfera mundial

A exploração da América, aliada à riqueza extorquida, elevou as metrópoles da

Europa a um patamar de destaque mundial, possibilitando o acúmulo de capital para o

continente. Isto é, os alicerces para o domínio do mercado mundial e para a colonização de
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outros continentes foram gerados por meio da destruição, do apagamento cultural e social e da

escravidão dos índios e negros da região latino-americana.

Como cita Galeano (1985, p. 49-50) “A economia colonial latino-americana dispôs

da maior concentração de força de trabalho até então conhecida, para possibilitar a maior

concentração de riqueza que jamais possuiu qualquer civilização na história mundial”.

Em vista disso, restou à América Latina somente a condição de explorada pelos

colonizadores e fonte de lucros para o mercado externo, já que toda matéria extraída daqui,

mineral e vegetal, era canalizada para o abastecimento das demandas internacionais dos

europeus. Ou seja, a região já nasceu inserida numa condição de dependência estrutural e

servidão.

Aliás, é necessário destacar que os conceitos aprendidos durante nossa formação

acadêmica nas aulas de História como “descobrimento” ou "invasão" denotam um

silenciamento desses povos, cuja cultura foi apagada por outras nações hegemônicas. Quando

falamos de descobrimento, somos direcionados para o ponto de vista eurocêntrico, sem

considerar as sociedades pré-colombianas. É como se a existência desses povos antes da

chegada dos europeus não interessasse: só há relevância após o seu descobrimento,

colonização, escravização e evangelização.

Por conseguinte, o termo “invasão” já lida com a perspectiva do “outro”, que

participa de um contexto histórico que não foi contado por ele. Isso só evidencia a exclusão, o

silenciamento e a marginalização de um povo, por gerações. A partir do ponto de vista de

Quijano (2005, p. 122) “A (re)criação de diferentes identidades sob a égide da colonialidade

fez com que as relações fossem codificadas em categorias: Ocidente/Oriente,

irracional/racional, primitivo/civilizado, tendo a Europa sempre como os povos mais

avançados e desenvolvidos”.

Quando falamos sobre o período de exploração não podemos considerar apenas o

período colonial. Esta relação de dependência com o mercado externo continuou após as

independências, com a região latino-americana fazendo transações comerciais de venda da

matéria extraída em suas terras, e da compra de produtos industrializados de origem

internacional, conforme cita Quijano, 2005.

Para Quijano (2005), quando falamos de dependência entre dois ou mais países hoje,

devemos levar em consideração o processo histórico dos países latino-americanos, que

dependem por sua vez do contexto histórico das regiões tidas como supremacistas. Alguns
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fatores devem ser considerados, como a posição social e o grau de dependência que os países

dominados têm em relação aos interesses dos dominadores, e a natureza que os países

dominados aderem para satisfazer esses interesses, bem como a forma como essas “trocas”

são articuladas entre ambas as partes.

4. América Latina Oficial e América Latina Popular

Utilizando a divisão sobre a América Latina, estudada pelo jornalista Alexandre

Barbosa em seu livro “A solidão da América Latina na indústria jornalística brasileira”, é

possível enxergar dois tipos de Américas, sendo elas a América Latina Oficial e a América

Latina Popular.

Inseridos na América Latina Oficial, têm-se a parte memorável. São produções

culturais massivas e rentáveis exteriormente, negociações comerciais, gabinetes presidenciais

e a fatia da elite. Dentro da América Latina Popular, encontra-se a parte ausente. O proletário,

os camponeses, indígenas, negros e mestiços, toda a parcela marginalizada. Considerando a

ideia de que o que não é noticiado, não existe, trazida por Guareschi em “A comunicação e

controle social”, a imensa parcela da América Latina Popular corre grandes riscos de

desaparecer da consciência mundial e os efeitos colaterais da situação atingiriam sua

economia, sua autonomia e estrutura política.

Tudo isso se dá pelo seu contexto histórico-social, mas também pela grande

dependência das Agências Internacionais de Notícias. Agências localizadas em regiões

economicamente favorecidas no centro capitalista, que comandam informações noticiosas,

selecionam fatos e definem o que é relevante. Em seu artigo “As Agências Transnacionais de

Notícias e a alienação do território brasileiro”, André Pasti afirma que:

Essas agências são “atacadistas” globais de notícias que possuem redes próprias de
jornalistas, coletam informações de lugares espalhados pelo mundo e vendem
notícias às principais empresas de mídia, governos e outros agentes. No atual
período da globalização, ao mesmo tempo em que surgem formas difusas de
produção de informações, sobretudo a partir da internet, essas agências ampliaram
sua influência sobre os círculos de informação do território brasileiro.

Jornalismo é um comércio que se entrega, concretizando o que é de urgência

jornalística, cujo papel é envolver grandes poderes econômicos e viciados por fórmulas e

processos que se transformam em verdadeiros muros para as pautas da região

centro-sul-americana. A mídia só será capaz de incluir povos latinos em seus assuntos
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prioritários quando ela verdadeiramente abrir seus olhos para a região com um olhar isento de

preocupação capital. Seria uma conquista barulhenta de uma luta silenciosa e opressora.

É comum, ao ler mais de uma fonte jornalística, encontrar os mesmos assuntos

pautados citando os mesmos dados, ou até mesmo jornais citando o próprio concorrente. Isso

ocorre devido a massificação da informação e foi denominado como “circulação circular da

matéria” por Pierre Bourdieu em seu livro “Sobre a Televisão”. A massificação da informação

é um fenômeno que acontece porque as redes jornalísticas prezam pela atualização imediata

de notícias, buscando ser sempre referência de fonte para seus consumidores e fornecendo,

assim, conteúdo para o público investidor.

A mídia, mesmo em posicionamentos parciais, possui a grande vantagem da

credibilidade entre o consumidor e usa isso ao seu favor. Em seu livro, Bourdieu mostra como

quanto mais repetitiva uma informação, embora citada por fontes diferentes, mais ela se torna

passiva de insuspeição popular. A falta da discussão sobre a América Latina é um dos motivos

para esta continuar em um “círculo circular”, fora dos holofotes midiáticos, sempre atrás dos

mesmos países de maior privilégio econômico que jogam para escanteio aquelas nações

marginalizadas.

Mídias alternativas e independentes são uma fonte opcional de informação que buscam

noticiar aquilo que foge do padrão de notícia. Como não possuem ligações com políticas

dominantes, não atingem a mesma quantidade de público que as mídias tradicionais,

influenciadas pela elite, atingem. Mídias estas que prezam por informar seus interesses junto à

uma falsa neutralidade para, assim, agregar cada vez mais grupos distintos de opinião,

focando apenas no que julga ser o que todo mundo gostaria de saber e presumindo que

manchetes sobre a América Latina não são tão interessantes quanto notícias européias e norte

americanas.

É incabível acreditar que a mídia tradicional, mesmo de origem latina, conversa com a

América Latina Popular, pois isso lhe entregaria uma voz. Dar voz a uma América é como dar

uma arma aos inimigos daqueles que se definem proprietários e superiores. Por hora, latinos

populares não possuem tal espaço e visibilidade nos meios de comunicação.

Estabelecendo um diálogo com a obra de Walter Lippmann, podemos dizer que a

América Oficial não compreende os atos da América Popular porque aceita mais os

repertórios de imagens mentais, os estereótipos, e menos o que de fato acontece

(LIPPMANN, 2008, p. 91). A manutenção de estereótipos interfere no reconhecimento da
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humanidade em comum entre as Américas, a parcela oficial se acomoda com a informação

noticiada pela Imprensa Oficial, escrita dentro de uma bolha ideológica, porque não foi

educada para enxergar com empatia a parcela popular. É preciso trazer a América Popular

para a luz, promover uma desconstrução de ideias.

5. Pesquisa e análise da mídia internacional

Para demonstrar os estereótipos e preconceitos estabelecidos sobre a América Latina,

foram acompanhados três jornais de circulação e relevância internacional durante 30 dias.

Foram lidas todas as notas, notícias e reportagens que mencionaram a região

latino-americana. Nos próximos tópicos há uma descrição do que foi observado em cada

publicação.

5.1.      The Washington Post

O jornal norte-americano The Washington Post, fundado em 1877, é hoje um dos

jornais de maior circulação dos Estados Unidos, principalmente na região metropolitana de

Washington, DC. Além das edições diárias e especiais de domingo, possui uma versão digital

que em dezembro de 2021 recebeu mais 71 milhões de visitantes únicos e possui 3 milhões de

assinantes, de acordo com dados disponíveis em seu site.

Para este artigo, foram lidas 42 notícias, da capa e do caderno THE WORLD, sobre a

América Latina, entre os dias 16 de janeiro e 16 de fevereiro de 2022. Das cinco edições de

domingo, quatro apresentaram notícias, notas ou reportagens da região latino-americana; e nas

edições diárias, a presença de notícias sobre a região não foi regular: às vezes quatro notícias

em uma mesma edição, às vezes nenhuma notícia ou nota.

Os países mais citados foram Brasil, México, Cuba e Honduras. Das 42 notícias

analisadas, apenas uma pode ser considerada agradável, enquanto as demais noticiam

esquemas de corrupção, desastres naturais, assassinatos e migração ilegal. A maioria foi

assinada por jornalistas e correspondentes do The Post, porém as notas da subseção DIGEST,

dentro do caderno THE WORLD, são de agências de notícias como a Associated Press e

Reuters, e algumas apresentam somente a expressão “From news services”. Dentro do

caderno analisado há notícias de todos os continentes. Textos sobre Europa e Ásia são mais

recorrentes que os textos sobre África e América, mas não se equiparam com a quantidade de

notícias sobre o Estado e o Governo norte-americanos.
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A principal característica observada foi o caráter negativo dos fatos noticiados, que

demonstram a região latino-americana como perigosa, traficante de drogas, incapaz de

governar, povoada por gangues e milícias, constantemente afetada por desastres naturais. E

sabemos que a América Latina não é só isso porque vivemos aqui. Assim como sabemos que

esses fatores que estereotipam nossa região também estão presentes nos Estados Unidos e na

Europa.

Sobre o Brasil, as notícias foram de assassinato, operações militares em favelas,

deslizamentos de terra e pobreza; sobre o México, jornalistas mortos, enfretamento da

pandemia e imigração. A única notícia positiva também foi do México, o lançamento de um

álbum de música. A análise feita só demonstrou como a nossa região é apresentada sob um

ponto de vista pessimista, e as fotos e adjetivos dramáticos empregados pelo jornal colaboram

com esse viés.

5.2.      The Guardian

O jornal The Guardian, do Reino Unido, é um dos mais importantes e lidos no país,

contando com 1,25 bilhão de visualizações no Portal online, e 1,6 milhão de assinantes do

jornal impresso, em 2019, segundo dados do jornal digital “Poder360”. Tendo como enfoque

aplacar leitores de outros continentes além do seu país de origem, também conta com edições

em inglês americano e australiano; para este estudo usamos a versão original, ou seja, a

britânica.

Dentre os países latino-americanos mencionados no The Guardian, podemos notar

uma maior incidência de notícias do Brasil e do México. No entanto, vale destacar que, apesar

da quantidade considerável de notícias referentes à América Latina, esse número se torna

muito inferior quando comparado às notícias de outros países que também se encontram na

mesma seção, como Canadá, Austrália e Estados Unidos. Quando a região latino-americana

entra em foco, a minoria dos países acaba ganhando espaço, sendo que muitos nem sequer

aparecem na agenda midiática.

Quanto a forma como os assuntos são abordados nas matérias, podemos perceber o

grande número de notícias sobre atos violentos e sobre desmatamentos de áreas florestais,

fatos que evidenciam o estereótipo de uma América Latina precária e periférica, que necessita

de muitos avanços sociais, econômicos e culturais para ser considerada como desenvolvida.

Além disso, a representação desses países é reduzida às perspectivas de jornalistas do país de
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origem do jornal, caracterizando uma forma de etnocentrismo. Há também um grande número

de matérias que criticam políticos de Direita da região, evidenciando a fama do The Guardian

de adotar um posicionamento político de Esquerda.

Outro ponto observado durante a análise dos critérios de noticiabilidade, estrutura e

linguagem das notícias, foi que o processo de construção dos acontecimentos relatados se

baseiam no princípio de que quanto mais se utilizar estratégias espetaculares a serviço da

enunciação, maior será o aumento de interesse do leitor em acompanhar o acontecimento.

Sendo assim, as notícias são fragmentadas, com textos cheios de adjetivos, e as imagens

utilizadas nas matérias servem de alicerce para o impacto negativo, acentuando a violência e

os conflitos sociais e físicos, com o simples intuito de seduzir o leitor.

5.3.      El País

O El País é um jornal espanhol de grande circulação, que abrange notícias sobre

economia, educação, informativos nacionais e internacionais. O periódico se expande com

edições “España”, “América”, “México”, “Cataluña” e sua tradução na Língua Inglesa. As

reportagens sobre a América Latina para os cidadãos espanhóis localizam-se na seção

“Internacional” do jornal, seguidas de alguns trechos de “opinião”. É uma seção ampla que

procura abordar todos os continentes, e por se tratar de uma gazeta cujo público-alvo inclui a

população latina, matérias sobre a região, principalmente Brasil, Colômbia e Peru são

encontradas em suas edições, contudo, não deixam de oferecer um estereótipo já predisposto

pela América do Norte e a própria Europa.

Durante o período de 16/01/2022 até 16/02/2022, brigando pelo pequeno espaço entre

colunas sobre países de primeiro mundo, não houve notícias latino-americanas que

retratassem além de tragédias e crises políticas que se apropriam de termos rotuladores de

uma América Latina de desigualdades, fome, corrupção e pobreza que a mídia internacional

está acomodada em apresentar. São notícias bem pensadas, em um tom de “O que o público

europeu gostaria de ler sobre a América hoje?” se afastando do “O que de relevante está

acontecendo na América?”, quando não apresentadas apenas para cumprir uma cota de

representatividade internacional.

As manchetes são conduzidas por imagens chamativas que gritam esse rótulo e servem

de suporte para os adjetivos de peso em suas linhas, mas passam despercebidas a não ser que

um latino se questione se essa é realmente a mesma América onde nasceu. Para os jornais e
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agências norte-americanos e europeus que formularam essas notícias, o que é visto como

estereótipo por nós, latino americanos, é verdade para eles. Em Opinião Pública, Lippmann

(2008, p. 143) escreve que é preciso “encontrar uma instância" onde os estereótipos de uma

sociedade possam ser validados e adotados como verdade por pessoas que acreditem que isso

seja verdade, e o El País, o The Post e o The Guardian alcançam um público que se encaixa

nessa categoria.

Tabela 1 - Países mencionados nos Portais de notícias

México - 18 Honduras - 6 Venezuela - 8 Jamaica - 1

Brasil - 18 Cuba - 9 Equador - 2 Guatemala - 1

Argentina - 7 Colômbia - 10 Haiti - 2 Bolívia - 2

Nicarágua - 4 Costa Rica - 3 Peru - 12 Chile - 3

The Post - 42 El País - 34 The Guardian - 30 TOTAL = 106

Durante a leitura dos 106 textos informativos, prestamos atenção nas seguintes

expressões: jornalistas assassinados; derramamento de óleo desastroso; polícia fortemente

armada; conspiração; contrabando; tráfico de drogas; greve; desigualdade; protestos; golpes;

crise; o pesadelo de dormir sem jantar; espiral de violência; odisséia; fatalmente assassinado;

capangas; caçada humana; repressão; tiroteios mortais; cidade onde assassinos permanecem

sem punição (Rio de Janeiro); incêndio nacional de raiva; colapso econômico; principal fonte

de imigração incontrolável (Honduras); caravana de migrantes; México é o país mais perigoso

para ser repórter; região repleta de abusos governamentais, que resiste ao fascínio do

autoritarismo e ao dólar dos cartéis de drogas, ressalta o quão persuasiva a corrupção na

região é (Honduras); dilúvio; selvagemente; Universidades sendo fechadas pelo governo

(Nicarágua).

Os termos acima têm cunho negativo e apresentam defeitos da região latino-americana

sob os olhos de jornais de países que foram as antigas metrópoles coloniais e que, portanto,

carregam um sistema de estereótipos oriundo dos prejulgamentos dos colonizadores sobre o

Novo Mundo. Lippmann explica que o modo como vemos as coisas “é uma combinação do

que vemos com o que esperamos encontrar. Quando um sistema de estereótipos é bem fixado,

nossa atenção é chamada pelos fatos que o apoiam” (2008, p. 112-115), assim, os estereótipos
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sobre a América Latina são uma junção do que os colonizadores imaginaram e também

presenciaram no período do Descobrimento.

Esses preconceitos evoluíram com os períodos históricos e acontecimentos na

América Latina, como as Independências, as guerras e as ditaduras. Mas mesmo depois de

séculos, a visão que prevalece nos meios de comunicação oficiais sobre a região ainda é

majoritariamente negativa. Se os estereótipos estão carregados de preferências e relacionados

com os medos, poderes, desejos e afinidades de um povo, como Lippmann defende em

Opinião Pública, é fácil compreender porque a mídia internacional mantém essa visão

precipitada da América Latina; é um modo de perpetuar o status que cada região possui, de

acordo com os interesses das regiões dominantes, ou seja, a América do Norte e a Europa.

6. Considerações Finais

A região latino-americana como um todo, pode ser entendida através das marcas

deixadas pela colonização. A extinção dos povos indígenas e africanos durante a escravidão, o

assassinato dos que resistissem à dominação e a eliminação da cultura dessas civilizações

promoveram sofrimento e inúmeras perdas em todo o seu território.

Assim, esse contexto histórico-cultural imposto durante o período da colonização criou

fantasias idílicas que acalentam os países economicamente desenvolvidos, enquanto estes

desenham uma América Latina que lhes é conveniente, mobilizando, por meio dos canais de

notícia, o estereótipo de uma América Latina violenta e marginalizada, e é somente através

dos olhares eurocêntrico e norte-americano que foi reconhecida por muito tempo. Como

consequência, esses estereótipos impregnados no pensamento coletivo limitaram a

compreensão que o mundo tem da América Latina, e dela própria sobre si, com grandezas que

vão desde sua variação de etnias, até a profunda riqueza cultural.

Conclui-se , assim, que há urgência de desenvolver estudos práticos e teóricos dos

movimentos sociais latino-americanos, em seus âmbitos culturais, comunicacionais e

históricos. A América Latina precisa se desprender de sua dependência com as agências

internacionais de notícias para atingir sua autonomia e desmistificar os velhos estereótipos

que o jornalismo internacional mantém sobre a região.
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